ANEXA 2

ANTET1

Nr. …………….. din ……………
Aprobat
Conducătorul organului fiscal2,
Numele şi prenumele ................
Semnătura ..........................
L.S.

Către …………………………………..........
cod de identificare fiscală………..................3
str. .................................nr...., bloc ....., sc...,
et....., ap. ....., sector.......,localitatea.............
judeţul .........................., cod postal...............

DECIZIE DE PRELUNGIRE A TERMENULUI DE VALABILITATE
A MĂSURILOR ASIGURĂTORII
Emisă la data de ........................

În temeiul prevederilor art. 213 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se prelungeste
termenul de valabilitate a măsurilor asigurătorii de la data de .......... pana la data de .............,
dispuse prin Decizia de instituire a masurilor asiguratorii nr. ......... din data de ..............,
întrucât, până la data prezentei, nu a fost emis şi comunicat titlul de creanţă, şi ţinând cont de
următoarele motive:
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că, prin constituirea
unei garanţii la nivelul creanţei stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi
ridicate.
Măsurile asigurătorii vor fi ridicate de către organul fiscal competent în baza deciziei
motivate emisă de organul care le-a dispus, când au încetat motivele pentru care au fost
dispuse sau la constituirea garanţiei prevăzute la art. 211 din Legea nr. 207/2015, cu
modificările şi completările ulterioare.

_______
Se va trece sigla conform OPANAF nr. 3504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea si adresa organului fiscal central emitent al
prezentului act administrativ
2 Conducătorul organului fiscal este directorul general în cazul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, şeful
de administraţie în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, şefii de administraţie în cazul administraţiilor sectoarelor
1 - 6 ale finanţelor publice şi şefii de administraţie în cazul Administraţiilor fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiilor
Generale Regionale ale Finanţelor Publice .
3 Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de
înregistrare, după caz
1

Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile
pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi. Odată cu individualizarea
creanţei şi ajungerea acesteia la scadenţă, în cazul neplăţii, măsurile asigurătorii se transformă
în măsuri executorii.
În temeiul art. 213 alin. (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala,
cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii cel interesat poate face
contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, audierea contribuabilului nu este
obligatorie.

Avizat
Conducătorul organului de control4/de executare5,
Numele şi prenumele ................
Semnătura ..........................
L.S.

Şef serviciu,
Nume şi prenume..... ...............
Semnătura .........................

Întocmit,
Nume şi prenume....................
Semnătura ........................

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759
____________________________
4 Organul de control este organul de control competent, potrivit legii, al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, Direcţiei Generale
a Vămilor, Direcţiei Generale Control Venituri Persoane Fizice, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili,
direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi organelor fiscale subordonate acestora
5 Organul de executare este organul de executare competent, potrivit legii, al Direcţiei generale de administrare a marilor
contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi organelor fiscale teritoriale subordonate acestora, dupa caz.

1. Denumire: DECIZIE DE PRELUNGIRE A TERMENULUI DE VALABILITATE A MĂSURILOR
ASIGURĂTORII
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 213 alin.(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
5. Se întocmeşte: în două sau in trei exemplare, de către organul de executare/organul de
control, după caz,
6. Circulă:
- un exemplar la organul fiscal;
- un exemplar la organul de control;
- un exemplar la debitor.
7. Se arhivează:
- un exemplar la dosarul fiscal;
- un exemplar la dosarul de control, după caz.



